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Kern mededeling:

Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid per 2014 wordt in IPO-verband
jaarlijks een voortgangsrapportage natuur opgesteld. Deze rapportage geeft een
landelijk overzicht van de voortgang van de afspraken uit het natuurpact.
Bijgevoegd vindt u de derde voortgangsrapportage, die eind november is aangeboden aan de minister van LNV.

Bij de decentralisatie van het natuurbeleid is afgesproken dat de provincies het
Rijk jaarlijks Informeren over de realisatie van de ambities uit het natuurpact.
De vorm die hiervoor is gekozen is een jaarlijkse voortgangsrapportage, opgesteld in IPO-verband, waarmee de provincies een gezamenlijk inzicht geven in de
realisatie van het NatuurNetwerk Nederland (NNN), inclusief de belangrijkste
successen en knelpunten.
Deze derde rapportagé laat zien dat er veel gebeurt in de provincies en dat de
provincies met de afspraken uit het natuurpact nog op schema liggen. Belangrijke aandachtspunten voor 2016 waren naast de kwantitatieve afspraken voor het
NNN en het agrarisch natuurbeheer onder andere de beheerplannen voor de
N2000-gebieden, het programma aanpak stikstof (PAS) en de invoering van de
Wet Natuurbescherming.
In deze derde rapportage is voor de eerste keer ook een hoofdstuk opgenomen
over de ontwikkeling van de natuurkwaliteit. Hiervoor is gebruik gemaakt van
landelijke Indicatoren, die iets zeggen over algemene trends.
In de bijlagen in de rapportage is vooral de diversiteit van de provincies goed te
zien. Bijlage 1 geeft een overzicht opgenomen van de extra activiteiten die
provincies doen, In aanvulling op het natuurpact. Bijlage 2 laat een aantal praktijkvoorbeelden zien, waarbij telkens aandacht is voor de maatschappelijke
betrokkenheid bij de realisatie van de natuuropgaven.
De rapportage is te vinden op de site van het IPO, via bijgevoegde link.
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Link naar derde voortgangsrapportage:
http://wvw.ipo.nl/publicaties/provincies-op-l<oers-met-realisatienatuurnetwerk-nederland
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